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Señor Esperantista: La Asociación Esperantista Argentina le encarece la 
necesidad de adherirse a alguna Sociedad o Grupo Esperantista. Si en la 
localidad donde usted reside no existe ninguna entidad, solicite en nuestra 
secretaria los nombres y direcciones de los esperantistas que res den pró
ximos -a su localidad, para que Vd. pueda fundar un nuevo Ccn‘ro.
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Gramática, Ejercidos y üiccionaria
Manuel C a p l I i u r e B a. Hester

El libro más completo para los 
países de habla castellana.

CONTIENE:%
Fundamento de Esperanto en ambos 
idiomas, Curso de Esperanto en 30 
lecciones, Diccionario Esperanto-Es
pañol, con 7.000 voces y Español Es
peranto con 14.000 voces.

VOLUMEN EN RUSTICA CON o
Pág.............................................................. $ 5.3U

GIROS y toda clase de valores para Ar
gentina Esperanto-Asocia, a nombre de 
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En nuestra secretaría MISIONES 369 puede Vd. solicitar cualquier informe relacionado con las 
actividades de esta Asociación, los días MARTES. JUEVES y SABADOS, después de las 20 horas
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CONFERENCIA INTERNACIONAL
Tema: El Esperanto en la Vida Moderna

El Congreso Esperantista de Viena 
comisionó a la “Societo Franca por la 
Propagando de Esperanto”, la orga
nización de nna conferencia interna
cional para el estudio del tema si
guiente: “El Esperanto en la vida 
moderna ”.

t ‘ • . • I •

Con la valiosa ayuda del señor An
drés Baudet, ex presidente de la Cá
mara de Comerció de París, y la del 
señor Warnier, presidente - dél Grupo 
París, el Comité iocal hace varios me
ses que está trabajando. En verdad 
Jos resultados alcanzados son admira
bles. Y sin duda alguna, que con 
gran alegría- se leerán los nombres de 
hombres famosos, que gentilmente se 
han prestado a presidir nuestras co
misiones y para nuestra propaganda. 
El nombre del señor Cotton, el físico 
más lamoso de la hora actual, el del 
señor Bonnet. director del Instituto 

de ( ooperación Intelectual; del señor 
Pariselle, rector de la Universidad 
de Besancon, demostrarán a nuestros 
lectores los progresos alcanzados en 
estos últimos años. Es bueno hacer 
constar aquí, la ayuda que nos lia si
do prestada por el actual ministro de 
Instrucción Pública, que a nuestra so
licitud remitió una circular a todos los 
rectores, para notificarles que las au
las podrán ser de nuevo prestadas a 
los esperantistas, con el fin de organi
zar cursos de Esperanto. El señor Ju
lien. secretario de Estado de la Ins
trucción Técnica, nos ha informado 
que los directores de las escuelas téc
nicas podrán organizar, en adelante, 
cursos de Esperanto, de acuerdo con 
la Sociedad Francesa de Esperanto.

El señor Jardilüer, ministro de Co
rreos, ha prometido facilitarnos audi
ciones radiotelefónicas.

NOTA PARA LOS ADHERENTES a la 
CONFERENCIA INTERNACIONAL. EL 
ESPERANTO EN LA VIDA MODERNA

li •’ • . \ : ít
En seguida de recibida su adhe

sión. todos los adherentes del exte- 
rior tendrán un corresponsal fran
cés. perteneciente a, la misma rama 
o profesión, o en posesión de los 
mismos conceptos intelectuales.

Este corresponsal francés estará 
a la disposición del corresponsal 
extranjero, durante su viaje a Fran
cia, v sobre todo durante la confe
rencia* . De esta manera la confe
rencia no solamente será útil para 

el progreso del Esperanto, sino 
también para la mejor y más ínti
ma inteligencia internacional.

El presidente Lebrun protector de 
la Conferencia Esperantista. — El 
señor Alberto Lebrun, presidente 
de la República Francesa, aceptó el 
alto patrocinio de la Conferencia 
Internacional “El Esperanto en la 
Vida Moderna”. Hasta él presen
te, ocho ministros del actual gabi
nete francés están incluidos en el 
.Comité de Honor de esta Conferen
cia.



FESTO OKAZE DE NIA 20a. DATREVENO
• * < *
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Okaze la dudeka datreveno de la
• Í W * -L

fondiĝo de nia Asocio, la. 20-an de De
cembro. ĉe nia side.jp, plena de Sami
deanoj kaj ties familianoj,, okazis sim
pla festeto por intime soleni tiun da
ton tiel kara al ni.

La prezidanto de A. E. A. S-ro 
(lB. Lopez diris mallongan parola
deton, rilatante la agadon de nia Aso
cio. • * • * * *" •

S-ro V. Albamonte bonvolis memo
rigi al ni, la fruajn tempojn de la fon
diĝo de Argentina Esperanto-Asocio. 
Ambaŭ kolektis varmajn aplaŭdojn.

Sekvis gitaran koncerton. Profeso
ro C. Corti ravis la ĉeestantojn per 
korekta ludado de. belegaj muzika
ĵoj.

Profesoro Corti, akompanata de la 
gitaristoj S-roj Morales, Piana. Ca- 
rray, Barila kaj fratoj Barber.’s lu
dis kelkajn popolajn muzikajojn kun

plena ĝQĴQ de la aŭskultantoj.,
S-ro F. Doubek kolektis multajn, 

aplaŭdojn deklamante ésperantójñ 
poeziojn. '

•••-•La entuziasmo de la ĉeestantoj, 
kiu eĉ dum momento ne deflankiĝis, 
denove plivigligis, antaŭ la teo kaj ku
nkoj* per kiujr oni regalis la semidea- 
nojn.

Kiel fina konkludo ni notu, ke ĉiuj 
plej feliĉe pas^s tre agrablajn momen
toj n.

r
Grava Eraro

En nia lasta numero de A. E. ste
ligis grava preseraro. > La titolo 
kiu frontas la kvara paĝo devas 
e<ti t el: Dudeka datreveno de la 
fondiĝo de Argentina Esp. Asocio.

☆ ☆ ☆

LA ARGENTINA “PAMPO”
• efe « .•

Estas la patrujo, la naskiĝregiono 
de la gaŭĉoj, tiuj eksterordinaraj en
landaj bornoj, ŝajnas ke la grandioza 
naturo, deziris montri al la homoj, la • 
tutan potencon kiun ĝi kapablas.

Multaj personoj nomis ĝin. la Ver
da Dezerto, aŭ la Verda Maro, kaj 
verdire oni ne eraras rilate tiajn eldi
rojn. Impona, plenviva, mistera, miri
ga, solena, pensiga, estas tiu gigante
go maro de herboj kaj floroj, da sen
finaj horizontoj: ĉirkaŭata de miste
ro, kaj majesta silento, nur interrom
pata malmultfoje per birda krio, aŭ 
pasera kanto, aŭ bova muĝo kiu trans
portigas la vojaĝanton en regionojn 
nekonatajn, tute malproksimajn, ne
niam viditajn, ne sciitajn, kiel en 
strangan mondon. En tia. paradiza 
trankvileco, impona, solena kaj gran
dioza, kunprenas la animon, sento kiu 
transpórtasela ideojn kaj emociojn, al 
la eterneco, kaj ekmovas en la pensan
ta homo, grandan malĝojon, kiun oni 
pli sentas, kiam la suno kuŝiĝas.

Kiam regas la nokto, ĉio fariĝas 
mistera kaj terura; neimagita de la 
homoj kiuj antaŭe ne vidis tian spek
taklon. Kiu ajn troviĝu antaŭ la ver- 
da dezerto, aspektos tre malgranda, 
aĉa. kvazaŭ mizeru1 o, rigardante tian 
vidindaĵon de la naturo.

Kaj ne estas necese, transpasi la li
mojn de la civilizacio kaj iri en nelo
ĝatajn kaj malproksimajn pampregio- 
nojn: kiam la suno subiras oni sentas 
ke paco kaj trankvilo kaptas nin, kaj 
mem ĉe la limo de “estancia” (bieno) 
ĉe la vesperigo, oni sentos sin kaptata

• • » *de la nostalgio de la mistera “pam
pa”.

Multaj personoj, kiuj ne kredis tion 
’ ridetis kvazaŭ kompate, certaj pri si 
mem, sed kiam ili vizitis la “ pam
pa’n”, eksentis ke profunda paco. in
vadis sian korpon, kaj ke ceyta plore- 
mo ilin minacis. .. kaj ree ridetis por 
maski sian melankolion'. -.

-- — - —- Floreal Villar

side.jp


NI FARU FINON! NECESIDAD de un IDIOMA 
AUXILIAR

Al kio ni faru finon?
Al la malordo, al la eterna divideco, 

al la malkonkordo kaj malpaco, kiuj 
elĉerpas niajn fortojn, kiuj foruzas 
nian energion kaj nian monon, kiuj 
paralizas nian progreson.

Mizeran bildon montras nia mova
do. Anstataŭ armeo de celkonsciaj 
kunbatalantoj, kiuj direktas la rigar
don nur antaŭen kaj koncentrigas 
siajn fortojn por atingi la komunan 
celen, ĝi estas senorda bando de inter
batalantoj, kiuj havas tempon nur por 
puĉi kaj tiri unu la alian, por dispu
ti kun la najbaro, kies rajton je par
topreno en la granda entrepreno oni 
ne rekonas.

Kara leganto, frapu kun mi per la 
pugno sur la tablo kaj diru kiel sin
ceran promeson: Ni faru finon!

• A

konscienco vekiĝis. Kaj 
mi povu diri al la estraranoj 

A . kaj l. E. L..; ’ 'Jen, pa
paron,

Mi ne proponas la fondon de nova. 
de tria konkurenca asocio, sed mi pro
ponas, ke vi, jam ne kalkulebla Za
menhofa popolo, kiu estas la vivo de 
Esperanto mem. ke vi esprimu kiel 
vian neŝanceleblan dez’ron. postulon, 
decidon, ke tia organizaĵo ekzistu! 
Domi al mi vigjn voĉojn, unuopaj Es
perant stoj, lokaj grupoj, diversecaj 
unuigoj asocioj, societoj, per unu linio 
sur poŝtkarto aŭ per simpla vizit
karto, por ke mi povu konstati, ĉu la 
Esperantista konscienco vekiĝis, 
por ko 
de I E- xv. naj i. fj. u.., 
rolis nia popolo, ĝi postulas 
kunlaboron kaj konkordon la plej al
tajn principojn por ida afero, antaŭ 

l iuj ĉiuj argumentoj devas cedi. Ĝi ve
de 

sia i 
kaj 
tiu 

malgraŭ 
. ni e>- 

tas ĉiui ligitaj kai dediĉitaj. Nuli
gu la skismon kaj reunuiĝu en tiu 
ununura organizaĵo, kies unuaj prhi- 
<J,noj estu libereco kaj ¡usteco, la plej 
boraj garantiaĵoj por firma kaj daŭra 
konkordo”.

Nur tiel kun liberigita konscienco

las. he ĉiuj partioj oferu parton 
sini a^taŭjvĝoj kaj aspiroj, de 
p ivi legioj kaj eĉ de siai rajtoj 
de sja praveco sur la altaro de 
komuna aloro, al kiu tamen, 
ciuj diferencoj kaj malakordoj,

a T* A • A — * — * — - * — a - *

Sin duda, que uno de los signos que 
más acentuadamente caracteriza a 
nuestra época, es la complejidad.

Por un azar, que el destino nos te
nía reservado, venios que a medida 
que avanza, lo que todos hemos dado 
en llamar civilización, todo tiende a 
complicarse, a hacerse más difícil.

Los esperantistas estamos en condi
ciones de poder apreciar la verdad 
de nuestro aserto.

El aumento cada vez más creciente 
del intercambio, entre los distintos 
países. La necesidad cada vez más 
apremiante de relacionarse entre sí, 
crea un verdadero problema, cuya 
solución no se vislumbra por ninguna 
parte, a menos que se recurra, de una 
vez por todas, al Esperanto. De per
sistir este capricho tonto, de no echar 
mano a un dioma auxiliar internacio
nal, no habrán de faltarnos oportuni
dades para reirnos francamente de 
muchas situaciones embarazosas. da
do que estas dificultades habrán de 
crecer rítmicamente, a medida que los 
pueblos estrechen los vínculos entre 
sí.

Observemos una de estas situacio
nes a que nos referimos más arriba.

La Oficina Internacional del Tra
ban» publica un informe, según el 
cual, durante el año 1935 recibió 
32.091 cartas, y despachó 27.775. 
Estas cartas provenían de ochenta 
países, siendo necesario el empleo de 
25 idiomas para poder despachar es
ta correspondencia, a saber: alemán, 
albánés. árabe, búlgaro, dinamarqués, 
checo, finlandés, francés, griego, es
pañol. húngaro, italiano, persa japo
nés. holandés, noruego, polaco, por- 
tppiiés, rumano, ruso, sueco, servio, 
turco, ing'és y esperanto. .
' A. BARROT

-i • 7

ni povos prepari nin al la jubi’eo de 
Esperanto kaj don1 la plej altan ho
noron al ía memoro de ĝia kreinto-

Ir. J. R. G. ISBRUCKER 
Oostduinlaan 32. Den Hag. Nederlando
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aŭ Ekzemplo pri la 

Homo sen ia Vantaĵo

De E. MENDEZ CALZADA

Kaj la unua el la naŭ patrinoj pa
rolis jene:

—Mi petas la kompatemajn kaj ĉio
povajn diojn, ke la filo. kiun mi nas
kos el mia sino. estu la plej bela el la 
homoj.

Kaj la dioj plenumis ŝian volon; la 
filo de tiu ĉi virino estis tiel belega, 
ke li frenezigis la homajn filinojn. 
Tiel multe oni regalis kaj dorlotis lin, 
ke li velkis en voluptemo, kaj mort:s 
pro tedo.

La dna patrino parolis, jene’-
—Mi petas la kompatemajn 

ĉiopovajn diojn.
Al la file de 

kupigis reĝan 
mantelo kovris 
man perfidon, 
murdis lin.

kaj 
, ke mia filo estu reĝo. 

tili ĉi virino oni sur-
• /F *

kronon, kaj ermena 
lin. Li konis la ho
kaj frata ponardo

La tria patrino parolis jene:
—Mi petas la■ kompatemajn kaj ĉio

povajn diojn, ke mia filo estu vere la 
justa homo.

I/a fdo de tiu ĉi virino estis la plej 
justa el la homoj, li travivis la plej 
amarajn tagojn, tial ke la mondo ri
pozas sur maljusta bazo.

La kvara patrino parolis jene:
— Mi petas la kompatemajn kaj 

ĉiopovajn diojn, ke mia filo estu sa
gulo .

Kaj la dioj plenimis ŝian volon.
La Ulo de tiu ĉi virino estis tiel sa

ĝa. ke li ignoris ĉion, li vivis ekster la
• / '

homa vivo. li havis nek fidon, nek es
peron, kaj malfeliĉa li estis; ĉar la 
vortoj, kiujn la homoj gravuri sur 
ŝtono, aŭ skribis sur paperoj, feliĉon 
ne donas. .

La kvina patrino parolis jene: 
—-Mi petas la kompatemajn kaj

Kaj ŝia filo est’s tiel bona, 
vis siajn lastajn tagojn en 
lejo. ĉar la homoj taksis lin 
naskan idioton.

ke li vi- 
frenezu- 
kie.l de

ka sesa partino porolis jene:
— Mi petas la kompatemajn kaj ĉio

povajn diojn ke nda filo estu sank
tulo.

Kaj la filo de tiu ĉi virino estis 
sanktulo; sed senutile li vivis, ĉar la 
homoj deflankiĝis de li kaj nendi pro
fitis lian ekzemplon.

La sepa patrino parolis jene:
— Mi petas la kompatemajn kaj 

ĉiopovajn diojn, ke mia f‘lo estu la 
plej malbona el la homoj, por ke li 
venĝu la tutan malbonon, kiun mi ri
eevis de ili

Kaj la filo de tiu ĉi virdio estis tiel 
sangavida kiel lupo, hieno kaj tigro. 
Sed la bonaj homoj embuskintaj en la 
virto, kiel ĉasisto en la densaĵo por 
plej bone trai’ la celotaĵon, venkis lin. 
Li mortis pendigita.

La oka patrino parolis jene:
—Mi petas al la kompatemaj k. ĉio

povaj dioj. nur tion, ke inia filo estu 
homo sen ia vantaĵo.

La kompatemaj kaj ĉiopovaj (Uoj 
kunvenis por pridiskuti la peton de 
t u ĉi virino, lli opiniis, ke la homa 
vanteco ne estas malvirto, sed la su
mo de ĉiaj homaj malvirtoj, kaj la so
ki kiu kulpas pri ĉiuj malbonoj, kiuj 
ilin suferigas; pro ĝi. ili estas bata
lemaj. malvirtaj, diboĉaj, vetludema], 
drinkemaj, voluptemaj, avaraj, fiere
gaj, ĝi forportas ilian korpan kaj ani
man sanon.

Pri ĉio ĉi ili diskutis, kaj alveni al
*,****t. * i l >

konkludo, ke horno sen ia vantaĵo es
tus simila al la dioj.

Konsekvence ili decidis rifuzi la pe
ton de tiu ĉi virino.

Kaj celante puni sian maltimon, kaj 
konfuzi nan fierecon, oni komdamnis 
sji naski dion.

Jen kie! okazis la afero. Kaj al tio 
oni dildas. ke la homo sen ia vanta
ĵo ankoraŭ ne estas naskita.

Tradukis OKULVITRE



ENRIQUE LEGRAND
La fama kaj tutmonde konata es

perantisto forlasis nin.
Li estis malnova samideano tre fer

vora, kaj kun vera entuziasmo li sin 
donis a! propagando de nia afero en 
lia patrolando Urugvajo, kaj tiu cele 
li profitis ĉiajn rimedojn, kiujn liaj 
grandaj scioj kaj kapabloj permesis 
al li uzi. ĉu per radio, paroladoj, li
broj, ĵurnaloj, k.tp.

Li estis vera scienculo, kaj tiu rila
te oni suldas al li multajn verkojn, 
kiuj pritraktas astronomiajn kaj ma
tematikajn aferojn.

Delikata poeto, ankaŭ li pliriĉigis 
s an enlandan literal uron per kelkaj 
ma'strajn poemojn.

li tradukis al Esperanto “El 
Alca’de de Zalamea” (Urbestro de 
Zalamea) kaj “Amphitryon”.

Mu'tfoje li ĉeestis Universalajn 
Kongresojn de Esperanto, kie tute in
de kaj efike reprezentis la samidea
noj de sia lando.

Membro de nia Asocio. S-ro Le
grand plurfoje elmontris sian simpa
tion al nia laboro.

♦

Al liaj familianoj ni transdonas 
niajn sincerajn kondolencojn.

Esperanto Icay Bellamy
Estas rimarkinda fakto ke ofte grandaj 

ideoj naskiĝas samtempe en la cerboj de 
homoj kiuj tute ne konas unu la alian kaj 
ofte loĝas en tre diversaj lokoj.

En la sama tempo kiam en Ep^opo D-ro 
Zamenhof publikigis sian lingvon kaj skri
bis pri la “interna ideo” de Esperanto, vi
vis en Ameriko Edward Bellamy kiu verkis 
libron enhavantan novan ekonomian siste
mon, ankaŭ bazata sur humanismo, frateco 
kaj internaciismo kaj on kiu li eĉ profetas la 
uzon de mondlingvo.

En sia verko Bellamy donas al ni bildon 
de la socio en la jaro 2000-a, kiam ĉiuj anoj 
de la nacio havos la samajn rajtojn sed an
kaŭ egalajn devojn; kiam ne plu ekzistos 
senlaboreco, mizero, ekonomiaj krizoj; kiam 
anstataŭe la granda teknika kaj scienca pro
greso pruviĝos esti beno, ebliganta al ĉiu 
vivon senzorgan.

La bazo de la Bellamy_-8istemo estas la 
ekonomia egaleco de ĉiuj duni la tuta vivo.

La nuntempa evoluo de tekniko kaj scien
co ebligas abunde provizi la tutan 'homaron 
je ĉiuj bezonaĵoj per minimuma laboro, sed 
la ekzistanta ekonomio, bazata sur konku
renco profito, ne-persona mono, nekontrola
ta produktado, k.t.p., kaŭzas ke al milio
noj da homoj mankas la necesaj vivrime
do i, dum aliflanke grandaj amasoj da va
loj estas detruataj ĉar ili estas nevende
blaj.

Tn ruinigaj konksekvencoj de la nuna 
sistemo povas malaperi nur se la produkta
do estas regulata laŭ la kolektiva bezono de 
la homaro, ĉiu ricevante egalan porcion kaj 
farante sian parton de la komuna laboro; 
nur tiam povos komenci daŭra prospero por 
la homaro.

Por disvastigi ĉi tiujn ekonomiajn ideojn 
fondigis la lnternacia Asocio “Bellamy”, 
propagando.

Ia T.A.B. estas neŭtrala rilate politikon 
kiu utiligas Esperanton por la internacia 
kai religion kai ĉiaj anoj apartenas al ĉiuj 
kl--oi de la popolo.

I-a suprcnomi ta verko de Edward Bella- 
mv baldaŭ aperos en Esperanto, sub la ti
tolo “Rigardante Malantaŭen”.

En la konvinko ke ĉiu tago de prokraste 
daŭrigas kaj pligrandigas la mizeron de 
milionoj da homoj, la I. A. B. alvokas 
ĉiujn bonintenca jn -personojn al la propagan
do de la bela idealo.

Informoin kaj propagandan materialon 
volonti? havigos la Centro por Internacia 
Propagando de la T.A.B., sekretariejo Ge
ra '> H. Bosnia, Kerkweg 152, Santpoort 
(Nederlando).

Por la hispanaj samideanoj
Ni devas informi al tiuj, kiuj monhel
pis al Ie. hispanaj esperantistoj, ke ni 
forsendis al S-ro A. Ganin, Rpe Bel
leville 41, Paris, nian unuan sendon 
konsistanta el 200 frankoj.
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9o. CONGRESO
BRASILEÑO DE

ESPERANTO
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Del 12 al 1“ de
la hermosa ciudad

noviembre tuvo lugar en
Kio Janeiro el 9’de

Congreso Brasileño.
Este Congreso ha 

v del más decidido 
das las autoridades

gozado del beneplácito 
apoyo por parte de to

de este país; además 
del primer magistrado, eran presidentes ho
norarios del mismo, el presidente de 
mara de Diputados, los ministros de Obras 
Públicas e Instrucción Pública v

Sr
ci

la Cá-

Inten
dente del Distrito Federal.

A , • I ' a ' i * # *»

Además de los 200 esperantistas brasile
ños que asistieron a ese magno congreso, se 
contaba eon la adhesión oficial de dos re-

23 asociacionesparticiones nacionales, 
esperantistas y la del Dr. 
Bujwid, quien se trasladó 
desde, su país de origen, Polonia, 11 presi
dentes de otros tantos estados mandaron re- 

asimismo, asistieron delegados 
Municipalidad y del Concejo Delibe- 
La sola enumeración de las ehtida-

presentantes, 
de la
rante.
des v4' 
td di'

<

»no
Profesor Odo

expresamente

{»

de las personalidades que hicieron ac- 
presencia a este Congreso, ha de bas

tar para que el lector 
solemnidad v brillantez «leí

Por otra

SO dé cuenta de la I

mismo..,. ,• 
parte, el éxito del congreso fue 

categórico y rotundo al extremo que 
zás pocos o ningún congreso nacional espe
rantista en ningún país, ha llegado a
las proporciones y los resultados de éste..

gobierno que apo- 
nuestro movimien-

qui-

tener

meses antes de ce
ministro de 'frafi

Eu efecto, no hav un' *ve más decididamente a
• 3

to que el brasileño. Dos 
lebrarse este congreso, el
cu, doctor Alarques dos Reís concedió, me
diante una autorización especial, una fran
quicia por la cual la Liga Esperantista Bra
sileña «pudo telegrafiar gratuitamente a to
das las partes del país igualmente gratis 
eran todas las respuestas; de hecho, equiva
lía considerar a estos, telegramas como ofi
ciales.

Las sesiones del congreso tuvieron lugar 
en el Palacio Itamaratí, el Ministerio de Re
laciones Exteriores, no solamente las solem- 

cl majes- 
convertí-

i

I

nes, sino también las ordinarias; 
tuoso salón y lujosa biblioteca — 
da en exposición de objetos esperantistas— 
fué cedida gentilmente por el Canciller doc
tor J. C. Maeedo Soares, el “ 
de la Paz”. .

La sesión de apertura fué presidida poi
ei doctor Guimaraes Rosa en representa
ción de este señor Ministro; sin eni barĝo, 
la sesión de clausura fué presidida por el 
^Heíller en persona.

Macedo Soares, el Embajador

a

• •

a • •

• a • ■ 
L* •••

• • — . * -
• • • • • • • ’ — • • • aaaa

a a • • • ' 
• • • •

• • • 
v. v.v 
•l*zZ** 

a • aaaaa 0 • •

• -TT* • .V

• • • •• • • • • • • •

a

« <*»

«

a

a

a

7
%

r-V. . .
>»••••

aai i

i • '

• •

• • • • - •
• • • * L*.• • •

a a• •
V.

• • • •

• • • •

r.y

• • a a • • • •

v¿
• • « • • • •

• • • • •
V • • • • • 

, • • • • • • •
• • •B

• • • •

• • •• •• • •

• • • «• • •• • • •• • •
• •
» • • • • •

• • <
• •
X-

I • • •• • •
/.•.v

»• • • •

• • • ^4 •
• • • • •

» ■

• •
.-.Vi

••Sr

• •

’ • • •
• • • ' . * a a

• • V*
• •••••• • • • •

• • •.*

I ’

í
1 • <•.

• • • • •

• •

... .-r-W-x-:

isOiSŜS

• •

> • • • •

:-?x< 
:<»/• •

• <

■fr •S. 
•••a’ - .. a • •

•%

l i

a

• • • •• a • i 
i • • •
• •> • • •

i i

• • • •

• •

W:;:‘»*• • • • •

• •I • • •
•

;• x-

■ 4 • • • • 
• • •
••• • • •_ 

V.***• «

. - -■*•••
• • • • i- - - J
•x-.%

t ••••••?. 

••• ¿V •/
• • • • - ,

•

Esta estampilla simboliza muy gráficameo 
estrella de cinco puntas, rodeada de todas 
hernioso símbolo, el que sin duda ha de

Pero no paran aquí las atenciones del doe. 
tor Maeedo Soares con los esperantistas: a 
su iniciativa se debe la publicación de una 
guía ilustrada en esperanto de Río Janeiro, 
guía que fué editada por la Imprenta d i 
Estado y cargo del Ministerio de Relaciones 
exteriores. Por otra parte, todos los ingre
sos, invitaciones, programas, etc., fueron 
confeccionados por esta misma imprenta, 
nin el menor gasto para el congreso.

El señor ministro de tráfico no se quedó 
muy atrás en materia de atenciones al con
greso; en primer término otorgó una rebaja 
de 50 o|o sobre los boletos de los Ferroca
rriles del Estado, a todos ls congresistas que 
viajarán por estas líneas. Hizo editar una 
nueva estampilla, parecida a la que en 1935 
vió luz, en oportunidad de la Feria Inter
nacional do Muestras, con texto en esperan-

el
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el
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a él al lado del Dr. 
legas universitarios.

Agradeciendo las

Zamenhof y demás co-

atenciones de este dis
tinguido esperantista polaco, la Liga Brasi
leña lo nombró miembro honorario de la 
misma.

En esta
discurso el esperantista, bien conocido por 
nosotros: el

Terminó

oportunidad, hizo un hermoso

quien acompañó

en-
Diputados. el 

y Río Grande

para los con' 
Polonia en el

»>*•?:

• • •1 • • • • • • • • 1

doctor Everardo Backeuser. 
el congreso con una serie de 

canciones brasileñas, con música del maes
tro Querino de Oliveira, 
al coro, de hermosas voces femeninas.

El congreso recibió muchos saludos, 
tre éstos el de la Cámara de 
del Estado de Río Janeiro 
del. Norte.

El día 15 día de descanso 
glosistas, el embajador de
Brasil, doctor Thadeu Grabowski, los invi
tó a un té en la sede de la Legación. Las 
invitaciones para -este acto fueron impre
sas en Esperanto, Fueron 
secretario de la Legación, 
xiliar internacional.

Digno de destacarse
curno de traducciones, organizado por la Ta
ga Esperantista Brasileña, con el concurso 
de la revista “O Malho”, la que publicó, 

dos meses de anterioridad, toda una pá- 
Varias do

de esperantistas tomaron parte en el 
El resultado se hizo público en una

saludados jior el 
en el idioma au

es también el cen

con
gina dedicada a este concurso.

el objetivo del Esperanto. En el medio, la 
is banderas de todos los pueblos. Es un 
el agrado de todos los esperantistas.

se

como recordación delto y portugués y
Congreso Brasileño de Esperanto.

Finalmente hizo instalar una estafeta 
correo en el palacio de Itamaratí para 
modidad de los congresistas.

En la sesión de apertura se ejecutó

99

de
co

una hermosa medalla de plata con la 
Zamenhof, 

organizadas varias 
cuales una al Pan

excursiones, 
de Azúcar y a 
Muestras. To- 
absolutament®

el 
himno nacional y el esperantista, cantados 
por un coro femenino de 3o voces dirigidas 
por el maestro Barroso Neto. El saludo ofi
cial estuvo a cargo del doctor Domingos 
Barbosa. Entre otros saludos, se destacaron 
el del profesor Bu i Vid y el de la esperan
tista holandesa señora Marques do Couto. 
Al final de esta primera reunión declamó la 
poesía esperantista “Oración bajo la Ban
dera Verde”, además de.otras poesías bra
sileñas .

En la sesión de clausura, el profesor Buj- 
wid donó a la Liga Esperantista Brasile
ña una fotografía en la que se puede ver

cernís 
mismo. 
de las sesiones, y resultó ganadora la 
ñorita María Veda de Moraes, la que reci
bió
efigie del Dr.

- Fueron 
entre las 
la 9“ Feria Internacional de 
das las excursiones fueron 
gratis para los congresistas.

En una de las sesiones fueron elegidas las 
nuevas autoridades de la Liga Esperantis
ta Brasileña. El Dr. A. Couto Fernandez 
fué reelegido para el cargo de presidente y 
proclamado • en medio de grandes aplausos 
como presidente vitalicio, para el cargo que 
tan efcazmente y general beneplácito des
empeña .

En conclusión, se puede decir que el 9’ 
Congreso Esperantista Brasileño fué un éxi
to completo, jamás alcanzado en actos 'de 
este estilo, ya sea desde el punto de vista 
nacional o internacional, y que el Brasil, 
por este congreso, merece estar colocado en
tre las primeras naciones desde el punto de 
vista esperantista.

(•

ii-

%*• *



POR LA LERNANTOJ

Lingvaj notoj
STILK-KKZERCOJ

Tiuj, kiuj komencas studi iun lingvon, 
ankaŭ esperanton, ne povas jam en la 
unua tempo klopodi pri alproprigo de ap
arta k. karakteriza stilo. Al ili sufiĉas kiel 
a! la infanoj. formi simplajn, mallongajn, 
frazojn por sin esprimi, kaj ankaŭ ilia 
tuta legaĵo en la lernata lingvo reduktigas 
al simplaj k. senpretendaj rakontetoj. Sed 
kiam oni progresas en la uzado de lingvo, 
oni ŝatas konatiĝi kun belstilaj verkoj re
prezentantaj ties spiriton.

Ĉiu aŭtoro, certe,’ havas sian apartan sti
lon, kiu karakterizas la individuecon. An
kaŭ ni esperantistoj verkas laŭ diversaj 
stiloj. La influo de la nacia lingvo ofte an
koraŭ en tio esprimiĝas per ĝi ankaŭ la di
versaj temperamentoj k. karakteroj.

Ni prezentas al vi ĉi subii ekstraktojn 
el diversaj originalaj k. tradukitaj libroj, 
kun tre diferenciaj stiloj estas ripfoĉinda, 
ili ĉiuj iestas klarigeblaj k. pravigeblaj. 
Sekve ne temas “juĝi k. verdikti” pri la 
stiloj de tiuj tekstoj, kvankam oni pov is 
kompari ilin.

Parolada stilo (sen improvizo):
‘ ‘Ni ne estas 'tiel na.jva.jp kiel pensas pri 

ni kelkaj personoj: ni ne kredas, ke neŭ
trala fundamento faros el homoj anĝeloj; 
ni scias Iré boue, ke la homoj malbonaj, an
kaŭ poste restos malbonaj; sed ni kredas, 
ke koinunikiĝado sur neŭtrala fundamento 
forigos almenaŭ la grandan amason de 
tiuj bestaĵoj kaj krimoj, kiuj estas kaŭza
ta j ne de malbona volo. sed simple de re
ciproka sinnekonado k. de devigata sinal
trudado' ’.

(Zamenhof, en Ĝenovo, 1906)

Filozofa stilo:
“Ni vivas ĉirkaŭite de misteroj. La 

scienco liveras al ni tro malmulte da klari
goj. Vi vane atendos kontentigan respon
don de sciencisto, se vi demandas lin. ek
zemple, pri la kaŭzo, kiu igas kurantan 
hundon halti ĉi tie k. tie, floradi k. fine... 
levi la postan piedegon ..por ■ uri neti sur 
elektitan lokon. Sed demandu pastron...” 

(E. Lanti, Vortoj, p. 38)

Agitinta stilo:
“Kiel statas post la mondmilito? ĉu ’ ĝi 

vere estis la lasta milito? Ne, k. certe ne! 
Febre la imperiial)istoj de ĉiuj landoj pre
paras la novan sangvarŝadou. . . ” 
La kontraŭdiroj de la kapitalisma mastru
msistemo kaŭzas ĉiam novajn militojn. 
(Flamo, Je la sojlo de milito imperialisma) 
Literatureca satiro:
“Kiam ili estis ĉe la limoj de la lando de 
la Grandoreluloj, Kakambo diris al Kan
didi

—Vi vidas, ke ĉi tiu mondparto no es

tas pli bona ol la alia: kredu al mi, ni re
iru en Eŭropon por la plej mallonga vojo.

—Kiel reiri tien, diris Kandid, k. kien 
iri? Se mi iras en mian landon, al Bulga
roj k. Aharoj tie, buĉas ĉion; se mi reve
nos en Portugalion, tie oni bruligos min; se 
ni restos en ĉi tiu lando, ni riskas je ĉiu 
momento esti stange trapikataj kaj rosta
taj. Sed kiel decidi forlasi 'la parton de 
l u ondo, kie loĝas F-ino K unegound ?

Volter, Kandid; trad. de Lanti)

Vulgara satiro:
‘‘Kaj antaŭ li (1) staris en la memorin

da tago ŝvejk, kiel la aliaj plene nuda, 
ĉaste kovrante sian nudon per la lambas
tonoj. sur kiuj Ii sin apogis.'

—Tio estis vere aparta figfolio, diris 
Baŭtze, — tiaj figfolioj en la paradizo ne 
estis.

—Malakceptita pro idioteco, rimarkigis 
ĉefserĝento, rigardante en la oficialajn 
aktojn. *• ,

—Kaj kiajn difektojn vi ankoraŭ havas? 
demandis Baŭtze.

—Obeeme mi raportas, ke mi estas reŭ- 
matismulo sed mi militservos por la sin
joro imperiestro ĝis korpdisŝiriĝo. modeste 
dilis ŝvejk, — mi havas pufajn ĝenu-

• 9 9ojn...”
(La brava Soldato ŝvejk, Haŝek, 

trad. Sta diei ) f * >
romanstilo: -. _  .
“...Atinginte la malgrandan kabanon, 

i i ekvidis la vizaĝon de Ernesto en la lu
mo. Kun escepto de karcerpalo li mr ali
iĝis — tio estas, ne multe. Li estis mia sa
ma amato — edzo k. heroo. Kaj tunen es- 
t;s rimarkebla ia asket plilongigo- de liaj 
vizaĝlinioj. Sed la ŝanĝo nur pli bone as- 
i ektigus lin, ĉar ĝi ŝa jnis aldoni ian no
blon de kulturiteco al la sen rega viv-eks- 
< eseco, kiu ĉiam montris sin en lia mie- 
lio. . . ”

J. London, ‘‘La Fera Kalkanumo’’, 
trad. Saville

(De “Sennaciulo”)
(1) Milita kuracisto Baŭtze.

Si Vd necesita el servicio de enfermeros, 
enfermeras, mucamas competentes, pídalos a 

ASOCIACION DEL PERSONAL DE 
HOSPITALES Y SANATORIOS 

PARTICULARES
Rivadavia 3354. U. T. 62-4887

Esta Asociación invita al personal de estos 
establecimientos a ingresar en la misma.

na.jva.jp


Se dictarán cursos; de extensión 
universitaria en nuestro local 

r 4 w ' • *

/ ’Z'M * ) * e éCon el fin de ampliar los servicios 
sociales en beneficio de los señores 
asociados y del público en general, la 
A. K., en su última reunión resolvió 
a iniciativa del señor presidente, dic
tar cursos de extensión universitaria 
paralelos a los de Esperanto que se 
venían dictando todos los años. Has
ta Ja fecha contamos con el concurso 
de profesores para cursos de taquigra
fía, solfeo, violín y otro de arit
mética mercantil, continuándose las 
gestiones para incorporar algunos más, 
igualmente útiles. A ese efecto soli
citamos la cooperación de los “sami
deanoj ’ voluntariosos, y esperamos 
con su ayuda aumentar el número de 
cursos, antes de la inauguración de 
los mismos que ha sido fijada para 
les úlimos días de marzo próximo.

"INTERNACIA"
I n lamentable error nos privó, como era 

nuestro deseo, de ocuparnos de esta nueva 
revista esperantista de nuestro país, en el 
número anterior de ARGENTINA ESPE
RANTISTO.

Hoy lo hacemos muy complacidos, tanto 
más que “lnternacia ’’ merece nuestra más 
cálida simpatía.

En efecto, ‘ * lnternacia ’ ’ explota un fi
lón a nuestro entender lleno de posibilida
des. Se trata de divulgar entre el públi
co profano, toda una serie de interesantes 
conocimientos y noticias en su mayor par
te provenientes de la prensa esperantista. 
Pe trata, sin duda alguna, de una excelente 
idea, que a poco que la cuiden sus iniciado
res — y no hay motivo para creer que no 
lo han de hacer así, pues es bien conocida 
su solvencia en el campo esperantista — ha 
de dar óptimos frutos.

Es considerable la cantidad de revistas 
y publicaciones editadas en esperanto, lle
nas de informaciones y literatura, de la cual 
sólo tienen noción los esperantistas.

“Internacia” ha de revelar a los no es
perantistas todo lo más selecto e interesan
te que se publica en nuestro idioma. Y por 
lo mismo ha de prestigiar y difundir el Es
peranto entre las personas amantes de la 
cultura, ante el hecho concreto de la cali- 
dad y cantidad de lo editado en Esperanto.

“Internacia” aparece con una hermosa 
portada impresa a dos colores, con profu
sión de grabados. Su precio es de 0.10 cen
tavos.

Dirección y Administración: 9 de Julio 
3301, Rosario.

F-ino Celia Kantor
La diligenta samideanino de la Es

peranta Grupo el Kordobo, de nun es
tas inter ni.

Konscia esperantistino, ĵus alvenin
ta en nia urbo, ŝi tuj enviciĝis en la 
kadro de nia Asocio preta laboradi 
por nia afero. Jen imitinda ekzemplo.

F-ino Kantor krom ŝiaj allogaj per
sonaj ecoj, posedas vastajn sciojn pri

nia lingvo, kaj nekomunan entuzias
mon por ĝin disvastigi.

\RGENT1NA ESPERANTISTO k. 
A. E A. akceptas tiun carman espe
rantistinon per plej malfermitaj bra
koj .

★
Novaj membroj de A.E.A.
S-roj Enrique Lerer kaj Félix Mu

ñoz.

—Ne estas afero kiun ni devas plej bo
ne atenti ol post iri — kvazaŭ ŝafaro — 
al tiuj kiuj marŝas antaŭ ni, ne certe scian
te kien ili iras-—SENEKA.

—Agi estas pli certa ol paroli.
MICHELET

—La fido estas la forto de la vivo.
TOLSTOJ

Nova adreso
t J • ■ r *

Esperanto-Asocio de Rosario translo
ĝiĝis. Notu bone la novan adreson1 

BALCARCE 450 — ROSARIO



Movimiento Esperantista 
en el Japón.

• K • • *

En el corriente año, los japoneses 
celebrarán su 25" Congreso, del 20 al 
23 de noviembre. Al mismo tiempo 
festejarán el 50° Jubileo del Esperanto 
y comenzarán la propaganda para la 
Exposición Universal a celebrarse en 
Tokio en 1940, en el mismo año en que 
se desarrollará la XII Olimpíada.

En ambas oportunidades, creen los 
japoneses que el Esperanto ha de des
empeñar un papel muy importante. 
Por otra parte en este mismo año ce
lebrarán también e1 2600° aniversario 
de la fundación de su Estado. Es de
seo de los esperantista de aquel país, 
que el Congreso Universal tenga lugar 

en Tokio. '
La sección de turismo de los Ferro

carriles del Estado, ha editado por 
segunda vez la guía “Japanio” en 
una edición de 20.000 ejemplares.

La compañía del ferrocarril del Sud 
Mánehuriano, que no ha mucho editó 
una guía con texto en Esperanto, es
tá pieparamlo una nueva edición, mas 
amplia. Se puede solicitar su remisión 
gratuita a Sud - Manĉura Fervoja 
Kompanio. Pairen. Japón.

i a sección turismo del min s*erio 
de tráfico polaco, ha decidido editar 
en Esperanto, todas las guías y folle
tos aparecidos hasta el momento. La 
sección esperantista del Toüring Club 
Polaco, fundado en el año 1933. se 
transformó en Sociedad Turística de 
Esperantistas Polacos.

* - V .. « W • f •. «
El Ministerio Polaco de Tráfico 

favorece el Esperanto
“Step”, cuyo objetivo es la propa

ganda del turismo nacional por medio 
del Esperanto, facilita a los extranje
ros todos los informes necesarios para 
el turismo polaco, y dá informes y la 
ayuda posible a los turistas que de
seen visitar-e] país.

Gracias a los esfuerzos del presiden
te de la “Step”, señor Bronislaw 
Wyszynski, consejero del Ministerio 
de Tráfico, sección Turismo, consiguió 
que este Ministerio favorecerá el Es

l

peranto, considerando la importancia 
de la lengua internacional Esperanto, 
y el 29 Congreso Universal de Espe
ranto que ha de celebrarse en Varso
via en 1937, editará varios folletos y 
prospectos en 12 lenguas, y entre és
tas se incluirá el Esperanto, Estos fo
lletos ya están traducidos. Para el 29" 
Congreso se prepara , una colección 
de diversos folletos y volantes, los que 
pronto verán la luz.
UNA GUIA DE PARNU EN ESPERANTO

La dirección del balneario marítimo de 
Parnu, Estonia, acaba de editar un her
moso folleto con hermosas ilustraciones de 
la ciudad y de sus baños de barro y de mar.

Esta guía puede recibirse gratuitamente 
solicitándola a esta dirección: Urba Bandi- 
rekcio Parnu, Estonia.

UNA FABRICA HOLANDESA USA 
EL ESPERANTO

La firma “Fábrica Holandesa de Imper
meables Zelco ” en La Haya adoptó el uso 
del Esperanto tanto en la correspondencia 
como en el trato oral. A los clientes espe
rantistas, la fábrica les hace un descuento 
dei 5 por ciento.

UN HOTEL HOLANDES QUE USA 
EL ESPESRANTO

El famoso hotel 1 ‘ Krasnaploski ”, en la 
ciudad de Amsterdam, ha comenzado a usar 
el Esperanto para facilitar informes a sus 
(lientos. En adelante las instrucciones que 
<n las habitaciones de este hotel estaban 
en francés, holandés, inglés y alemán, tam
bién estarán en esperanto.

NUEVA GUIA EN ESPERANTO 
DE CHECOESLOVAQUIA

El ministerio de los Ferrocarriles del Es
tado de este país, acaba de editar dos guías 
y un prospecto con hermosas vistas en co
lores, de Checoeslovaquia. Las dos guías 
muestran especialmente las famosas monta
ñas del país. Igualmente traen hermosos 
planos. Estos prospectos pueden recibirse 
p’-atuit’n cnte en todas las oficinas de tu
rismo del país.

EL ESPERANTO EN LAS ESCUELAS 
TECNICAS DE DINAMARCA

El Ministerio de Instrucción Pública de 
este país, por una carta .dirigida al direc
tor de la escuela técnica de Logstor, en la 
fecha del 23 de noviembre, daba su consen- 
timento para la enseñanza del Esperanto 
en las oscuelas técnicas para obreras y obre
ros especializados. En Dinamarca existen 
cerca de 300 de estas escuelas.
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JUNECA ARIDO — Originala rakonto 
de N. Bartelmes, kiu priskribas en romana 
forma la viyon de du junuloj el la jaroj 
post mondmilito. Serenaj bildoj alternas 
kun malserenaj, dum revolucia fono flagre 
lumigas la scenejon.

120 paĝoj,'formato 13xl9cm., kun tutpa
la titolbildo. Eid. SAT, 67 av. Gambetta 
Paris 20. Prezo: 7.50 fr. fr. (plus 10 o|o 
por afranko).

♦ G. P. DE BRUIN: GVIDILO TRA 
LA ESPERANTO-MOVADO. Dua eldono 
pli ampleksigita. 80 paĝoj. Formato 14 por 
20 cm. Eldono de SAT, 67 av. Gambetta, 
Paris 20, k. de Federacioi de Laboristaj 
Esperantistoj en Nederlando, Postbus 0,50, 
Amsterdam 1936. Prezo: 5.50 fr. fr., aŭ 
0.50 guld. (plus 10 olo por afranko)., • --

Krom la novebakitaj esperantistoj, kiuj 
ekposedos per la legado de ĉi tiu verketo 
trafan kaj koncizan konon pri la deveno, 
strukturo, disvastiĝo, organizo kaj ĉio sci
enda de la Esperanto-movado. ankaŭ la 
malnovaj s-anoj trovos en ĉi fidindan gvi
dilon tra la laborista Esperanto-movado, 
afero preterlasita de aliaj aŭtoroj, ĉi tiu 
dua eldono estas //isdata; ĝi ja entenas la 
esp. okazintaĵojn ĝis oktobro 193(5. ĉe la 
fino nun troviĝas Demandaro, kiu pligravi
gas ankoraŭ la valoron de tiu ĉi libro kiel 
instruilo.

< ESPERANTO EN BRAZILO. — Pli 
notindaj- datoj kaj faktoj. Memorigaĵo de 
la 9-a Brazila Kongreso de Esperanto, Rio 
de Ja nenjo-.1936,

De la 15-an de aprilo de 1898 ĝis la 
13. an de novembro de 1936, la broŝuro laú
dale registras la plej rimarkindajn faktojn 
de Esperanto ĉe niaj najbaroj. La sama 
teksto •aperas ankaŭ en portugala lingvo, 
rimarkinda estas la daŭra apogo de la ofi
cialaj instancoj al la verda lingvo.

• <
<-■ ETA. Poŝtmark-albumo 1921-1930. l-a 
volumo. Eid. Udruzenje. Ĉiu P.T.T. Ŝir
uko. Drinska Seiicija. Sarajevo, Jugosla
vio. 16 pĝ. Formato 24x17 cm. Prezo 1 
resp. kupono. ,

Filatelista] klarigoj esperante kaj naci
lingve. Dna volumo — ekde 1931 ĝis la 
nun cirkulanta serio — estas aperonta.

< MARISTA RAKONTO. 4 paga muzi
kaĵo. Formato- 24x30 cm. Eid*. Esperanti» 
Je Reprezentantaro Brusela. 77 Nieven.
hovostrato. Bruselo Belgio. Prezo: 3 belg. 
frankoj. ............................

Temas pri esperantista kanto adaptita al 
populara angla melodio kun fortepiani

-

akompano. La teksto apartenas al samidea
no Bueting. Al kantemuloj ni rekomendas 
ĉi tiun facilan kaj agrablan kanton.

ORIENTA KULTURO estas nova ga
zeto, kiu aperas sub la zorgo de Societo de 
Orienta Kulturo Komagome-Dozaka 228, 
Tokio, Japanujo. Ĝi celas diskonigi japa
nan kaj orientan kulturon pere de Espe
ranto. Jarabono: 2 jenoj aii 16 resp. kupo
noj .

ĈEĤOSLOVAKIO — Grotoj de la klu
bo de ĉekoslovakaj turistaj. Domica, Ja- 
sov kaj Bielska, Faldfolio kun belaj fotoj 
kaj klarigoj nur en Esperanto. Senpage ri
cevebla ĉe: Club ĉs. turistu. Praha.

NIA BATALANTO, 100-paĝa ilustrita li
bro pri Litovujo kaj ĝia ĉefurbo Vilnius, es
tas senpage sendata al ĉiu petanto. Skribu 
al: “Vilniŭi Vaduoti S-ga, Kaunas,' Lito
vujo”. • - ,

J. HES£

RAFLESIA ARNOLDI, de P. Th. Jus- 
teson. — Plezure ni recenzas tiun ĉi ver
keton, pri la interesa parazita kreskaĵo el 
aziaj insuloj, nomata de la sciencistoj Raf- 
flesio Arnoldi.

La aŭtoro, mallonge sed trafe skizas la 
karakterojn. de. tiu pja nto, kaj certe treege 
helpas la kiarigojn la notindaj fotograf
aĵoj, kiuj montras floron, sekciojn de floro, 
kaj florburĝonojn sur lianoj.

Certe rekomendinda por la botanikstu- 
dentoj, kaj ankaŭ por la kulturemuloj, kaj 
eĉ por la simplaj kolektantoj de kuriozaj 
fotografaĵoj estas ĉi tiu verko, tial ke, 
malfacile oni povas vidi tiajn fotografa
ĵojn, eĉ en famaj verkoj, kiel tiuj de Wet- 
tstetin, ' Strasburger, ktp..

La broŝuro bonege aspektas, kaj la sti
lo estas klara kaj sufiĉe bona; iu eraro, 
ekz. “per” anstataŭ “de”, en la oka li
nio. ne makulas la verkon.

Ĝi estas aĉetebla ĉe la aŭtoro: Fanerujo 
per Kolind, Banujo, per 2 respondkuponoj.

_,E. . BALECH0 GVIDLIBRO PRI RIO DE-JANEIRO, 
ĉefurbo de' Brazilo. Eldonita de . la Minis
trejo por Eksterlandaj Aferoj ĉe la Ŝtata 
Presejo. Dukolora kovrilo, 13 paĝoj de te
ksto, 31 paĝoj de ilustraĵoj sur luksa pape
ro, kaj urboplano.

Kiu deziros ĝin ricevi, bonvolu sĉndi .pe-, 
ton (kun respondkupono por, la , poŝto) al 
unu el la subaj adresoj: .

Ministerio das Relacoes Extefio res, Av. 
Marechal Floriano, Rio de Janeiro, Brasil.

Feria de Amostras. Av. Presidente Wil. 
son. Rio de Janeiro. Brasil.

Brazila Ligo Esperantista. Av. Mare
chal Floriano, 212. Rio de Janeiro, Brasil.



Gazeto de Ameri ko'7
Niaj najbaroj, la brazilaj samideanoj cer

te travivas tre feliĉajn momentojn.
Post la epokfaranta 9-a Brazila Kongreso 

de Esperanto, kiu certe restos kiel imitinda 
ekzemplo por la tutmonda esperantistaro, ili 
surprizas nin, per la eldono de Gazeto de 
Ameriko.

Tiuj kiuj konscias «pri la peniga laboro, 
kiu estas eldoni esperantan monatan gaze
ton, certe estimos la altan kuraĝon de la bra* 
zilunoj, eldonante la si ma jaan “Gazeto de 
Ameriko ’ ’.

La programo de “Gazeto de Ameriko”, 
l.ie! la gazeto mem estas alloga kaj interesa. 
Ni esperas ke nenio malhelpos al niaj feli
ĉaj samideanoj, efektivigi ĝin.• • •
Abonprezo: deknumeroj kostos 22$000 du
dek du mil rejsojn. Administrejo provizora 
Av. Marechal Floriano, 212, Kio Janeiro, 
Brazilo.

TODO IDEALISTA 
tiene el deber de enterarse 

Qué es la Vivisección
y qué perjuicios causa su práctica a los 
seres humanos y animales. Solicite pues, 
•latos y folletos granitos a la

Liga Argentina Contra la Vivisección
Casilla de Correo No. 1478

KORESPONDADO
Trilinía anonco en Koresp Fako 0.30 arg. mono

-------------------- ------------------------— - - ■* • •
S-no P. J. Campos — Sendu 100 PM. el 

v’s lando, reciproke mi sendosPjM. el Ame
riko, Mi interŝanĝas PM.. librojn, k.t.p. 
Villa Angela, Chaco, Argentino.

S-ra E Lercr. Str.. Cipriana 3015. Buenos 
Aires (Argentino). Studento. 16 jara, dezi
ras interŝanĝi gazetojn, PM. kaj P.K.I., 
L. p • ĉ. t., k . ĉ. 1. f f

Grupo de geknaboj de 13 ĝis 17 jaroj fer
vore deziras kcresp. interŝ. bagatelaĵojn. 
Skribu multnombre .al K-do A. A. Stoletov, 
LTI . Kazina, 32, Voronej. Soveta Respubliko.

REKOMENDINDAJ LIBROJ
Gvidilo tra la Esperanto Movado de (4

P. de B ruin......................  . . . . $ ¡ 1,05
- •* e 9 *

VORTOJ de E. Kapti, 191 paĝ. $ 2.25

GRAMATICA EJERCICIOS v DICCIO-
N A LTO del Idioma .auxiliar internacio
nal — Tercera edición ampliada e ilus
trada de 134 pgs........ $ 1.30

NACIISMO, studo pri deveno, evo!no kai 
sekvoj, de E. Lanti, 124 paĝ. . . $ 1.50

.- Letero de nia S-no Petersen
Suda Georgio la 14-an de Januaro 1937 

Tre estimataj samideanoj!:
Per ĉi tiuj linioj i.

C.

JB ■ a

mi deziras komuniki al
vi k e mi ankoraŭ «troviĝas* inter la vivuloj. 
Mia longa silento dependas de nia malbona 
interligo kun la tiel nomata civilizacio. Kiel 
vi vidas supre, mi ja estas pb malpli je la 
54o. (grado) Sude. La almanako diras ke 
la somero devas regi, sed ŝajnas ke la vin
tro estas la plej forta, ĉi tie ja ekzistas 
pingvinoj, fokoj kaj balenoj, por no paroli 
pri belegaj birdoj sovaĝaj kaj ankaŭ stran
gegaj fiŝoj. Eble estas ke kelkaj pingvinoj 
adoptas nian lingvon ĉar ĝi ŝajnis plaĉi al 
ili. Mi esperas esti returne en Buenos Aires 
la lastajn tagojn en Aprilo. Vi al mi tute 
n<> povas skribi ĉar ne ekzistas ŝipoj, ĉi tien 
veturantaj. Pro tio mi petas al vi konservi 
Icaj kolekti la eventualan veu (int) (ant) 
ontan korespondaĵon mian. Mi saneco es
tas en tre bona stato. La klimato ĉi tie es
tas pli ol ŝanĝema.

Mi samideane salutas al ĉiu frate
Charles Petersen 

(Per angla militŝipo “Ajax”)

GRAVA!
Bonvole skribu tuj ilustritan poŝtkarton 

mendante senpage unu belan poŝtmarkon de 
la brazila poŝto kun teksto en ‘‘Esperanto, 
ĉi estos utila al via propagando, kaj via 
respondo estos ankaŭ utila en Brazilo.

Adresu al S-ro Ismael Gomes Braga, Rua 
Jose Vicente, 79 Andaranv, Rio de Janeiro. 
Brazilo.

3 ••
Kiu sendos al Brazila Ligo Esperantista, 

Av. Marechal Floriano, 212, Kio de Janei
ro, Brasil, du poŝtajn respondkuponojn, tiu 
ricevos tri esperantajn poŝtmarkojn en fer
mita koverto.

Kiu.sendos kvar respondkuponojn, tiu ri
cevos, per rekomendita letero, la tri poŝt
markojn en la koverto kaj la samajn sur la 
koverto. La loĝantoj en Hispanujo kaj 
amerikaj landoj sendu nur tri poŝtajn. res
pondkuponojn.

Oni petas
Mi plej ĝentile petas vin aŭ viajn geko- 
natam | ri unu aii kelkaj belaj karakteriza j 
v ulaj kart oj aŭ fotografaĵoj; mi ilin bezonas 
1 iel helpilon en lernejoj kaj mi eerte sendos 
al ĉiu ekspedanto tiun saman kvanton de 
unuaklasaj, belaj, fotografaj aŭ koloraj vi
deokarto j de mia urbo, de ĝia ĉirkaŭaĵo aŭ 
de mia patrolando, laŭ deziro de koncerna 
ekspedanto. Mi samtempe petas pri bone le
gebla kaj preciza adreso de koncerna eks- 
pedanto-amiko.

• 1 u.

Inĝeniero Kamil Zdeborsky, industria* ins
pektoro, Olomouc. ĉ. S.. R . . (Eŭropo).
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la construcción y cla- 
f rases y oraciones.
S 3.00

ESTA OPORTUNIDAD

LIBROS

X

ctvs.

POSTALES de PROPAGANDA 0.02 ctvs.
0 60 ctvs.

» fX J® % * ' <

Argentina Eperanto Asocio, MISIONES 369 Pedidos del Interior agregar 0.20 pl franqueo

pa-
.$ L— 

. $ 1.-

SOBRES de propaganda ciu 0.02 cts por 100 
sobres.......................................................................$ 1.60

0.C5POSTALES “RONDIRANTAJ”

illia ti.ini

BLOCKS de 50 hojas impresos cu
(En blanco y rayados»

ESTRELLAS VERDES distintivos, 
ra solapa..............................................

Con broche, para Señora. . . .

ESTAMPILLAS con leyendas en Esperanto,
5 1|2 x 3 1|2 cts., c|una 0,02 ctvs., por 100 $ 1.—

RepartaFOLLETOS
EnviePOSTALES
UseINSIGNIAS
Por pozo dinero 
podrá adquirir 
todocsto enesta 
Asociación

CONSULTORIO

Dr. Virgilio

MONTEVIDEO 52S

En la Barcelona Kongreso, 
unuakta komedieto . $ 0.30 j
FOLIOJ de la VIVO, de 
Santiago Rusiñol. . $ 0.80

La Bulgara Lando kaj Po
polo, II. Krestanov, $ 1.80
El la Proksima Oriento, de 
Ukrajnio al Georgio, $ 1.50
KAA TJE, kvarakta teatra 
verko...................................$ 1.50

Oficiala Klasika Libro (Ita
la, Hispana kaj Portuga
is Parto .....$ 0.80

Fabeloj de Andersen, 3 to
mos c|u. .....$ 1.75.

La Nova Testamento, 613 
pág.................................. 5 1-53

La Mizantropo, komedio de 
Moliere (5 aktoj) • 9 2.—

JURIDICO

A. Lasca

u. T. 47-5184

Los miembros de A. E. A. serán atendidos gra
tuitamente con la sola presentación del carnet

CONSULTORIO MEDICO DEL

Dr. E. Meilij
Ex-Ayudante del Instituto de Semiología 
y Clínica Propedéutica de la Facultad 
de Ciencias Médicas — Ex-Asisten+e de! 
Consultorio de Enfermedades del Hígado 
y del Tubo Digestivo de la Clínica Qui
rúrgica de la Salpétriére de París —Mé
dico del Servicio de Clínica del H. Duran

*

BEST AMANTE 283 CONSULTAS
I U. T. 62 - 0451 de 15 a 17 hs.
■■■■■MBIBBBBBEBBBBHBBUIS■■■■■■'

x

Kandid, de Volter. ilustri
ta ? < ......................” 2.50

Fatala Suido, spiritualisma 
romano, 320 p. . . S 3.30

Lingvaj Respondoj, 
L. Zamenhof .

Georgo Dandin, 
re, komedio

II a m 1 et, de 
tragedio en 
176 p. • . .

de L.
. . $ 1.50

de Molié-
. $ 1.40

Shakespeare, 
livia akto i. 
. . . $ 1.50

La influo de Vegetarismo 
al la Morala kaj Socia 
progresado .... $

Manual y Ejercicios de 
peranto, 120 p. . • $

Sintaxis de Esperanto $

PROFITU LA RABATON! S

0.20

Es-
1.15

0.60

PLENA GRAMATIKO 
KAJ VORTFARADO 

FRUICTIER-GRENKAMP 

en Esperanto que deben 
los que escriben y prac-

de
La. gramática 
poseer todos 
tican el Idioma Auxiliar Internaciona!

Con infinidad de ejemplos prác
ticos par".
ridad de

APROVECHE

I 12

CESAR CORTI
PROFESOR DE GUITARRA

Clases nocturnas de Guitarra

Cursos Rápidos

MANSILLA 3338 Buenos Aires

Ravista Argontina 
de difusión de Noticias 

y Conocimientos Universales

JARA ABONO $ 1.—

Dirección y Administración

9 DE JULIO 3301 ROSARIO

r



PARA LAS FAMILIAS
Los mejores ACEITEIS comestibles 

se venden en

SAMIDEANO :

“LA ATLANTIDA”
J. CABRÉ y Cía.—Est. Unidos 15

U. Telef. 37 Rivadavia 6752 
Reparto a domicilio

Atingu anoncon por “Argen
tina Esperantisto” tiamanie
re vi favoros la plibonigon 
de ma organo.

t LIBRERIA Y JUGUETERIA t
0 ♦
0 S-no. G. GARCIA ♦♦ 0
0 Str. RIOJA 812 BUENOS AIRES 0
>00000000000000000000000000000 0 
0 f
t ESPERANTA RAZEJO ♦ 
0 
0
0 VENEZUELA 2902 kaj D. FUNES
J , ♦♦♦♦♦♦0000000000000000000000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
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de DIONISIO RUIZ

ARTAJ VITRALOJ

A. VILLAFRANCA
Chacabuco 617 U. T. 33 -3123

Samideano! Piense que

TARIFA:

99

99

99

$
99

99

1 pág
112
1|4
l|8
Aviso
En Koresponda Fako, 3 líneas

3 ctms. de columna.

35.—
l8._

0 9

99

99

9.—
4.50
3.—
0.30

TINTORERIA

CASA “ CARRO”
Limpieza de Trajes y Sombreros

Precios módicos

RIOJA 4ll U. T. 45 - 5482

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
*

♦
♦
♦
4

Si cada uno de ustedes inscribe un 
nuevo socio a ARGENTINA ESPE
RANTO ASOCIO, o un nuevo subs
criptor para ARGENTINA ESPE
RANTISTO, marcharemos a pasos 
agigantados y nuestro triunfo seni 
indiscutible.

Cuota de Asociados S 1.— mensual. 
Cuota de socio protector S 2.— men

suales como mínimo.

Subscripción a ARGENTINA ESPE
RANTISTO, un “año $ 2.—

NOTA: A los socios se les remite 
gratuitamente la revista.

JUGUETERIA
SANTERIA
PERFUMERIA
REGALOS PAPA
CASAMIENTOS
UTILES DE
COLECTO
ESPEJOS
MARCOS
CUADROS
CLINICA DE
MUÑECAS
COMPOSTURAS
DE PARAGUAS
Arreglo de toda

00000000000000000000000000004

Atamán
IBIIIIIIIIIHIIIÍIIIIIIIlilll

TRIUNVIRATO 4960
TT. T, 51 Urquiza 0541

Malnova esperant sto

clase de Objefos de Arto

DANIEL S IMON
ESCULTOR EN MADERA

Fst. Unidos 1531 — U. T. 38 • 7()fi8
000000000000000000000000000000000000000000000000000^0^^^

Samideano: Favorezca a nuestros avisadores
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CORRESPONDENCIA
con el EXTRANJERO

Samideano: Los esperantistas de otras lati
tudes desean que Vd. diga algo sobre nuestro 
país. Chinos, Rusos, Japoneses, etc. No im
porta que Vd. sea principiante. Decídase! 
Por solo 0.30 ctvs. nuestra revista le pu- 
bl cará un aviso en “Koresponda Fako”.


